
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2016. szeptember 25-én, XI. évfolyam, 39. szám (394) 

Évközi 26. vasárnap, Kleofás tanítvány, Kende. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IX. 25-én,  
Évközi 26. vasárnap, 

Kleofás tanítvány, 

Kende 

08:30 – hívekért  

10:00 – a gyerekek, az ifjúság és a családok miséje 

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Boldog halál kegyelméért cs. m. 

IX. 26-án, hétfőn,  
Kozma és Damján vtk,VI.Pál pp  

Domonkos t. (17:00): Liptai Józsefért én. m. 
Mária Neve t.: (18:30): Bakos Annáért, én. m.   mise után imaóra 

IX. 27-én, kedden,  
Páli Vince áldp., Adalbert 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  

IX. 28-án, szerdán,  
Vencel vt., Salamon, Pelbárt 

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30):  

IX. 29-én, csütörtökön,  
Mihály, Gábor, Rafael főan. 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):                     mise után szentségimádás 

IX. 30-án, pénteken,  
Jeromos egyht., Hunor 

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):                                       mise után imaóra 

IX. 31-én, szombaton,  

Lisieux-i Teréz sz., Malvin 
Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (18:30): Szeplőtelen Szűzanya Szíve 

tiszteletére az élő és elhunyt RFT-ért én. m. 

X. 1-én,  
Évközi 27. vasárnap, 

Őrangyalok, Őrs, Petra 

08:30 – hívekért  

10:00 – a gyerekek, az ifjúság és a családok miséje 

11.00 – Domonkos t.: Juhász Rozáliáért én. m.   
18:30 – esti szentmise: Varga Miklósért (6 hónapi) én. m. 
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Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

Olvas.: Ám 6,1a.4-7; Zsolt 145,7.8-9a.9bc-10. Szentl.: 1Tim 6,11-16; Evangélium: Lk 16,19-31 

                                              Jézus a 

következő példabeszédet mondta: 

„Volt egy gazdag ember. Bíborba és 

patyolatba öltözködött, és mindennap 

dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű 

koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, 

tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna 

az ételmaradékból, ami a gazdag ember 

asztaláról lehullott, de abból sem adtak 

neki. Csak a kutyák jöttek, és 

nyalogatták a sebeit. 

Meghalt a koldus, és az angyalok 

Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is 

meghalt, és eltemették. A pokolban, 

amikor nagy kínjai közt feltekintett, 

meglátta messziről Ábrahámot és a 

keblén Lázárt. 

Felkiáltott: »Atyám, Ábrahám! 

Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy 

ujja hegyét vízbe mártva hűsítse 

nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm 

ezekben a lángokban.« 

»Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél 

rá, hogy milyen jó dolgod volt 

életedben, Lázárnak meg mennyi jutott 

a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te 

pedig odaát gyötrődöl. 

Azonfelül köztünk és köztetek nagy 

szakadék tátong, hogy aki innét át 

akarna menni hozzátok, ne tudjon, se 

onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.« 

»Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta 

újra –, küldd el őt atyai házunkba,  

 „Ne találj kibúvót hibáid alól, inkább javulj meg.” 
  Don Bosco 

ahol még öt testvérem él. Tegyen 

bizonyságot előttük, nehogy ők is ide 

jussanak a gyötrelmek helyére.« 

Ábrahám ezt felelte: »Van Mózesük és 

vannak prófétáik. Azokra 

hallgassanak.« Ám az erősködött: »Nem 

teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a 

halottak közül elmenne hozzájuk, 

bűnbánatot tartanának.« Ő azonban így 

felelt: »Ha Mózesre és a prófétákra nem 

hallgatnak, még ha a halottak közül 

támad is fel valaki, annak sem hisznek.«        
Lk 16,19-31 

Elhunyt a múlt héten: 

Fülöp Tamás.  
Imádkozzunk  elhunyt 

testvérünkért! 

 
A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Kozma,  

Damján, Pál, Vince, Adalbert, Vencel, Salamon, Pelbárt, Mihály, Gábor, Rafael, 

Jeromos, Hunor, Teréz, Malvin, Őrs, Petra.    Isten éltessen benneteket! 

Tegnap a székes- 

egyházban szent 

Gellért ünnepén 

Gellért díjat kapott 

Gabona János a sok 

imáért és önkéntes 

munkájáért. 

Gratulálunk! 
 

A képen Golob Feliks SDB 

plébános és a díjazott 

Gabona János. 

----------------------------------------------- 

A francia Pascal mondta: „Ábrahám, 

Izsák és Jákob Istene, a kereszténység 

Istene: a szeretet és vigasztalás Istene. 

Eltölti az ember szívét és lelkét, azokét, 

akik övéi. Olyan Isten, aki belül érezteti 

velük egyszerre nagy nyomorukat és az 

Ő végtelen irgalmát." -- Nemcsak a 

szegények nélkülözése tesz minden 

bővelkedést kétségessé. A veszély, 

melyben a gazdag forog, voltaképp (sőt 

épp) nem abban áll, hogy elvesztheti 

vagyonát, hanem hogy a vagyona tartja 

őt lekötve, szolgaként, a vagyon lesz 

urává, zsarnokává. És ott a veszély, 

hogy a gazdag életében, lelkében már 

nincs hely Isten kincsei: szeretete és 

vigasza számára. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160925 
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